
 

 
 

 
 

Vacature leerkracht klas 4/ groep 6  
 
 

De aankomende vierdeklassers van Vrijeschool Amsterdam West zoeken een meester of juf die hen 
meeneemt op hun verdere reis. De kinderen hebben onder begeleiding van hun huidige leerkracht het 
eindpunt van klas 3 goed bereikt. Onderweg is de klas een hechte leergemeenschap geworden. Het is een 
hele fijne klas om mee te werken en de huidige leerkracht draagt deze groep kinderen en hun ouders met 
vertrouwen over aan een nieuwe collega! 
Word jij onze nieuwe collega en betrokken, enthousiaste meester of juf voor de kinderen? 
 
Onze school is nog groeiend. We zitten in de fase van beleid ontwerpen, van pionieren, van samen zoeken 
naar hoe wij het vrijeschoolonderwijs het best vormgeven in deze tijd midden in Amsterdam. Graag 
onderzoeken we hoe we nog meer divers kunnen worden, hoe we de rijkdom van de verschillende 
achtergronden van leerlingen kunnen meenemen in ons vrijeschoolonderwijs. 
Onze kernwaarden zijn onze uitgangspunten. De vormen zijn in ontwikkeling.  
 
Vanaf schooljaar 22/23 hebben we drie kleuterklassen en 5 onderbouwklassen (klas 1 t/m 5 of groep 3 
t/m 7). 
We zijn gehuisvest, sinds aanvang schooljaar 21/22 in een prachtig gerenoveerd pand aan de Eerste 
Nassaustraat in Amsterdam Westerpark. 
 
We zoeken: 
Een enthousiaste, gedreven en betrokken meester of juf! 
● Minimaal start bekwaam leerkracht PO (of bijna afgestudeerd pabo); 
● Iemand met (stage)ervaring binnen het vrijeschoolonderwijs en kennis heeft van het antroposofisch 

gedachtegoed; 
● Nieuwsgierig en je houdt van pionieren, onderzoeken en samenwerken; 
● Gericht op de sterke kanten van het kind; 
● Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht; 
● Communicatief sterk; 
● Bekend met de bewegende klas; 
● Iemand met visie op diversiteit en passend onderwijs; 
● Iemand die kwetsbaar durft te zijn. 



We bieden: 
• De kans om je te verbinden met een klas met wie je meerdere jaren meegaat. Op deze manier 

leer je de leerlingen echt kennen en stem je het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de 
klas en/of de leerling. 

• Goede ondersteuning en begeleiding op maat. De huidige leerkracht werkt ook op school en kan 
in de inwerkperiode zeer behulpzaam zijn. 

• Een zeer enthousiast en divers team  
 
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?  
Als je brief geselecteerd wordt, dan nodigen we je uit voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. De 
commissie bestaat uit collega’s en de directeur. Indien jij en wij deze kennismaking als positief ervaren, 
volgt nog een tweede gesprek. Daarna vragen we je een proefles te geven zodat we jou ook kunnen 
ervaren in de klas.  

 
Graag je reactie en cv voor 9 juni 2022 naar directie@vsaw.nl ter attentie van Esther Kitzen, 
directeur van VSAW 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden in week 23/24 
 


